
Materská škola, Ďorocká 4, 94072 Nové Zámky 

             Informovaný súhlas zákonného zástupcu o predčasnom zaradení  
                          na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 

                    Ja, zákonný zástupca ( meno a priezvisko zákonného zástupcu) 

( otec) ........................................................................................................................................... 

( matka) ........................................................................................................................................ 

dieťaťa ( meno a priezvisko)  ...................................................................................................... 

dátum narodenia: ..........................................................................................................................  

adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................  

vyhlasujem, že som bol/a zrozumiteľne informovaný/á a súhlasím s tým, že ak moje dieťa, 

ktoré bolo na moju žiadosť zaradené na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

nedosiahne po  dovŕšení  piateho roka veku školskú spôsobilosť  a nebude zrelý na nástup do 

1. ročníka, požiadam riaditeľku o pokračovanie  plnenia predprimárneho vzdelávania do 30. 

mája príslušného roka. 

1.  K žiadosti  predložím súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 

a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. podľa § 28a ods. 5 

školského zákona. 

2. Ak moje dieťa po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne od ďalšieho školského roka  plniť povinnú 

školskú dochádzku v základnej škole. 

 

3. Počas školského roka budem dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho   

vzdelávania môjho dieťaťa, pretože som si vedomý/á právnych dôsledkov toho, ak by moje 

dieťa neospravedlnene vynechalo viac ako päť dní v mesiaci. 

 

4. Počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa budem poskytovať 

materskej škole súčinnosť vo veciach výchovy a vzdelávania, budem s ňou spolupracovať 

a budem rešpektovať jej odporúčania a pokyny a podľa potreby budem   spolupracovať 

s príslušným poradenským zariadením; materskú školu budem bezodkladne informovať 

o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na plnenie  povinného 

predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa. 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu: 

Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje rozhodnutie a dobrovoľne som 

sa rozhodol/a, aby bolo moje dieťa zaradené na predčasné  plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania .  

Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som 

riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu. 

 

V .............................................................. dátum: .................................................... 

 

                                                                                        ............................................................... 

 

                                                                                        ............................................................... 

                                                                                                  Podpis zákonných zástupcov                                            


